Інформація ГУ ДФС у Кіровоградській області
Операція «РУБІЖ-2017»
11.09.2017
На виконання наказу Державної фіскальної служби України від 21.08.2015
№ 628 з метою виявлення кримінальних порушень законодавства України з
питань державної митної справи, виявлення кримінальних правопорушень у
митній та податковій сферах, встановлення механізмів та схем порушень
юридичними та фізичними особами вимог чинного законодавства, наказом
Державної фіскальної служби України від 29.12.2016 року № 1045 продовжено
проведення операції «Рубіж – 2017» на період
з 01.01.2017 р. по 31.12.2017
р.
Митницею у період проведення операції «Рубіж – 2017» порушено
133 справи про порушення митних правил на суму 8 968 235 гривень.
Упродовж проведення операції «Рубіж – 2017» робочою групою ініційовано
проведення 42 митних оглядів.
Економічний ефект від ініційованих митницею запитів та оглядів по
перевірці правильності визначення митної вартості (класифікації) товарів
відповідно до яких прийняті рішення про визначення митної вартості товарів
(коду товару згідно з УКТЗЕД) складає 2 391,95 тис. гривень.
На Кіровоградщині реалізовано митного конфіскату на 57 тисяч гривень
11.09.2017
Протягом 2017 року на склади Кіровоградської митниці ДФС за протоколами
про порушення митних правил розміщено майна на
426,5 тис. грн., а
також за рішеннями судових інстанцій конфісковано майна на 374 тис. гривень.
До Державного бюджету від реалізації конфіскату спрямовано майже
57,6
тис. гривень.
За січень - серпень 2017 року до обласної Державної виконавчої служби
передано конфіскованого майна на суму 8,2 тис. гривень.
На Кіровоградщині виявлено небезпечне підпільне виробництво

11.09.2017
Співробітниками податкової міліції Кіровоградської області викрито чергове
підпільне виробництво горілчаних виробів, яке організував підприємець з смт.
Добровеличківка на Кіровоградщині.

Маючи у користуванні власний магазин з продажу продуктів харчування він
вирішив збільшити свій прибуток, додавши до асортименту товарів самостійно
вироблені з недоброякісної сировини алкогольні напої. Цех по виготовленню
алкоголю, для зручності, організував у приміщенні цього ж магазину. Слідством
встановлено, що над технологію виготовлення злочинець не переймався – змішував
етиловий спирт з водою, розливав у пластикові пляшки різної ємності та за
відносно невелику ціну продавав довірливим покупцям під виглядом горілки та
коньяку, багатьох з яких було встановлено в ході досудового розслідування.
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення
кримінального правопорушення і відшукання знарядь кримінального
правопорушення працівниками податкової міліції ГУ ДФС у Кіровоградській
області у серпні цього року проведено обшуки за адресами можливого
виготовлення та зберігання вкрай небезпечної для здоров’я людей саморобної
алкогольної продукції.
Під час проведення обшуків припинено діяльність підпільного цеху з
незаконного виробництва підакцизних товарів. Вилучено 387 літрів підробних
алкогольних напоїв та близько 9 літрів спирту. Загальна вартість вилученого
становить 56 тис. гривень.
Проведеною судово-медичною експертизою встановлено, що вилучені
алкогольні напої містять велику кількість сивушної олії, яка негативно впливає не
діяльність головного мозку, печінки, нирок, викликає порушення діяльності серця,
є неякісною та небезпечною продукцією, вживання якої є загрозливим для здоров`я
людини.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській
області оголошено підозру підприємливому ділку у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.
Фіскальна служба інформує: з 9 вересня зросли ціни на алкоголь
11.09.2017
Головне управління ДФС у Кіровоградській області повідомляє, що з 9
вересня набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2017
№634 «Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних
цін на окремі види алкогольних напоїв», якою підвищено мінімальні оптововідпускні та роздрібні ціни на окремі види алкогольних напоїв.
Наприклад, горілка 0,5 літра міцністю 40% становить 69,78 грн, а буде
вартувати 79,55 грн. Коньяк 5* 0,5 літра з 119,90 зросте до 138,52 гривень, а
шампанське з 69,90 до 79,19 гривень.
Продали телефон — сплатіть податок
11.09.2017
Головне управління ДФС у Кіровоградській області звертає увагу громадян
на необхідність сплати податку на доходи фізичних осіб при здійсненні операцій з

продажу належного їм майна. Зокрема, це стосується мобільних телефонів,
побутової техніки, планшетів, які належали таким особам-продавцям. Ця вимога
поширюється і на продаж через мережу Інтернет.
У разі якщо особа продає такий товар юридичній особі, підприємцю чи за
посередництвом комісіонера, то обов'язок перерахувати податки до бюджету
покладається на останніх, які у розумінні Податкового кодексу є податковими
агентами.
Якщо ж громадянин здійснює реалізацію іншій фізичній особі, то
зобов'язаний самостійно сплатити податок на доходи фізичних осіб та військовий
збір. Також потрібно подати податкову декларацію за наслідками звітного
податкового року, в якому відбувся цей продаж.
Нагадуємо, що ставка податку на доходи фізичних осіб за такими
операціями - 18 відс., військового збору - 1,5 відсотка.
Сервіс «Пульс» - гарант захищеності інтересів бізнесу при взаємодії з
контролюючими органами
11.09.2017
Сервіс Державної фіскальної служби України «Пульс» − ефективний
інструмент боротьби з корупцією, що сприяє вирішенню проблем, які виникають
у процесі звернень суб’єктів господарювання та громадян до органів ДФС із
податкових та митних питань.
«Пульс» − пряма телефонна лінія, яка функціонує цілодобово у режимі callback та спрямована на встановлення зворотнього зв’язку з платниками податків. У
робочий час інформацію про корупційні та інші неправомірні дії співробітників
органів ДФС приймають працівники сервісного центру, у неробочий час –
інтерактивний автовідповідач.
За січень-серпень 2017 року на сервіс «Пульс» надійшло два звернення від
платників податків Кіровоградської області. У Головному управлінні ДФС в
області таку незначну кількість звернень пов'язують з налагодженням
партнерських відносин з платниками податків, більш прозорим адмініструванням
податків та проведенням профілактичної роботи з працівниками органів ДФС у
Кіровоградській області щодо дотримання чинного антикорупційного
законодавства України.
При цьому скаржилися мешканці області на перевищення терміну надання
адміністративних послуг та відмову в записі на особистий прийом. На всі запити
громадян органами ДФС в області надано вичерпні відповіді без порушення
термінів розгляду.
Звертаємо увагу платників податків, що з 20 липня 2017 року змінено номер
телефону для прийняття інформації на сервіс «Пульс». Залишити інформацію
щодо неправомірних дій або бездіяльності працівників органів ДФС та з інших
питань можна, зателефонувавши до Контакт-центру ДФС за номером 0800-501007 та, обравши відповідний напрямок у меню інтерактивного голосового
автовідповідача (цифра 4). На офіційному веб-порталі ДФС України сервіс
«Пульс» розміщено за посиланням: idd@sfs.gov.ua.

Кіровоградщина спрямувала на підтримку української армії понад 161 млн.
гривень військового збору
11.09.2017
З початку року мешканці Кіровоградської області перерахували до
державного бюджету 161,3 млн.грн. військового збору. При цьому лише у серпні
надійшло майже 24,5 мільйона.
Як зазначив в.о. начальника Головного управління ДФС у Кіровоградській
області Сергій Тертичний, перерахована до державної скарбниці у вигляді
військового збору сума зросла порівняно з січнем-серпнем минулого року на 44,8
млн.грн. або 38,4 відсотка.
У відомстві нагадують, що ставка військового збору складає 1,5% від об’єкта
оподаткування. Сплачувати його повинні фізичні особи – резиденти та
нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за перерахування
військового збору до бюджету є роботодавці, що нараховують доходи у вигляді
заробітної плати на користь платника податків.
На Кіровоградщині власники нерухомого майна сплатили
понад 13,5 млн.грн. податку
11.09.2017
За підсумками восьми місяців цього року місцеві бюджети Кіровоградського
регіону отримали 13 мільйонів 568 тисяч гривень податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки.
Переважна частина цієї суми сплачена суб’єктами господарювання –
юридичними особами, які володіють нерухомим майном, що підлягає
оподаткуванню.
«Цікаво, що надходження податку на нерухоме майно зросли на 70 відсотків
у порівнянні з минулим роком, що в грошовому еквіваленті становить 5,7
мільйонів гривень. А це кошти, котрі залишаються у розпорядженні місцевих
громад та спрямовуються на фінансування їх нагальних потреб», - зазначив в.о.
начальника Головного управління ДФС у Кіровоградській області Сергій
Тертичний.
Що стосується фізичних осіб, то сплачувати податок на нерухоме майно
зобов’язані лише ті, котрі володіють квартирою/квартирами, житлова площа яких
перевищує 60 кв.м і будинку/будинків площею більше 120 кв.м. У випадку
наявності об’єктів нерухомого майна різних типів податок сплачується за площу,
що перевищує 180 кв.метрів.
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